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ІСТОРИЧНІ КРОКИ САКСОФОНА – ІНСТРУМЕНТА ВЕЛИКИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ.
Мета статті виявити та узагальнити історичні, жанрово-стилістичні
та виконавські аспекти в розвитку саксофона як інструмента з великим виразово
- технічним потенціалом. Практична апробація авторського аранжування для
квартету саксофоністів.
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Мета

доповіді : розглянути історичні віхи розвитку саксофона як

інструмента, можливості якого у всіх жанрах музики недостатньо розкриті;
привернути увагу до застосування його виразових та технічних властивостей на
прикладах зі світової музичної літератури; продемонструвати власне аранжування
класичного сценічного твору для квартету саксофоністів.
В роботі над темою досліджувалися навчально - методичні видання, статті
з історії музики , розвитку саксофонного виконавства, довідкових видань,
інтернет - джерела. Серед них праці В. Іванова, В. Мясоєдова, М. Крупей, А.
Понькіної, А. Осейчук , М. Шапошникової, А. Ривчуна та ін.
З 1841 року, коли бельгійським винахідником Адольфом Саксом на виставці
в м. Брюселі

був продемонстрований новий інструмент під назвою

«мундштучний офіклеїд», минуло майже 180 років. Це був один з більш як 50-ти
запатентованих винаходів А. Сакса, викликаний не лише військовими чи
громадянськими потребами (як вдосконалена звукова система залізниць,
концертна зала у формі яйця, тунель на Монмартрі, чи міномет «Саксоканон»), а
музами.
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Першим

звернув увагу на саксофон у пошуку нових виразових

можливостей французький романтик Гектор Берліоз, з легкої руки якого винахід
Сакса отримав назву «саксофон» (публікація у Паризькому часописі «Journal des
Debats» (« юрналь де

еба у 1842 р). Г. Берліоз став також автором першого

твору, спеціально написаного для інструментального складу із включенням
саксофону - хоралу для голосу і шести духових. Як знавець оркестровки та
сміливий новатор, Берліоз включив до своєї праці «Мистецтво інструментування»
велику статтю про саксофони, поклавши початок систематизації знань про
інструмент.
Невдовзі партії саксофона з’явились у операх французьких композиторів Жоржа Кастнера, самого Берліоза, Фроманталя Галеві , Джакомо Мейєрбера,
Амбруаза Тома, Лео Деліба , Жюля Масне , Каміля Сен-Санса та інших. У
симфонічному оркестрі того часу саксофон використовувався рідко. Серед
кращих прикладів музика Жоржа Бізе до драми Альфонса Доде «Арлезіанка».

З 1845 року саксофони увійшли до складу французьких військових
оркестрів для заміни гобоїв, фаготів і валторн, а ще через рік А. Сакс отримав
патент на «систему духових інструментів, названих саксофонами», що містила
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вісім різновидів. З 60х -70х років 19 століття у військовому училищі при
Паризькій консерваторії почалось навчання гри на саксофоні ( А.Сакс),
призупинене Франко - пруською війною 1870 р. Хоча відношення до інструмента
було ще неоднозначним , про що свідчить указ Папи Пія X у 1903 році про
офіційну заборону використання саксофона, його історія продовжилася на
теренах Америки.
20 - 30 роки 20 століття вважають епохою зародження джазу в США. Про
велику популярність саксофонів у джазі свідчила поява цілої школи джазових
виконавців (Лестер Янг , Коулмен Гокінс ,Чарлі Паркер); а також джаз - бендів
епохи свінгу, масове виробництво саксофонів і поширення звукозаписів за їх
участі. Під час 2 світової війни нацисти забороняли саксофон під приводом його
«неарійського походження». Певний час інструмент був заборонений і в
пострадянському просторі , як втілення «американських впливів» , пробиваючи
собі дорогу завдяки талановитим виконавцям початку ери кіно. Та незважаючи ні
на що , саксофон як інструмент, що виник на перетині 2-х оркестрових груп, став
одним з провідних сольних, ансамблевих і оркестрових інструментів 20 століття.

В сучасному сімействі саксофонів кожен різновид має свої темброві
особливості ( від світлого, «солодкого» - до теплого оксамитового ,чистого за
звучанням), створюючи неповторну темброву палітру в ансамблі. За діапазоном
саксофон має 3 регістри: від низького до високого, і покриває дві з половиною
октави. Іноді за допомогою спеціальної аплікатури застосовується «фальцетний»
регістр , що наближує саксофон до вокальної природи , як і спосіб дихання під час
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гри. Розмаїття жанрів і напрямів, в яких застосовується саксофон, визначило
велику кількість варіантів будови мундштука, в залежності від стилю виконання.
Можливості саксофона дійсно великі: за технічною рухливістю, особливо в
легато, він конкурує з кларнетом, за силою звуку подібний до валторни.
Приваблює велика амплітуда вібрації звуку, багатство виконавських прийомів
(чітке

акцентоване

«стакато»,

ґлісандування,

«фрулато»,

флажолети

в

надвисокому регістрі , елементи багатоголосся, а також ефектні прийоми «слепу»
та мультифонії), особливо в сучасному естрадно -джазовому репертуарі.
Поширенню саксофона сприяли також започатковані у 1969 році Всесвітні
конгреси саксофоністів, у рамках яких проводяться конкурси та фестивалі,
видаються книги і періодичні видання. У 1995 році в м. Бордо (Франція), був
відкритий Європейський центр саксофона, серед завдань якого концентрація усіх
матеріалів, пов’язаних із саксофоном та подальше впровадження інструмента в
сучасній музиці. З 1997 року в рідному місті А. Сакса проводиться міжнародний
фаховий конкурс «Динант».

Особливо ефектним стало введення саксофона

у сценічні твори

20

століття , що дозволило розкрити драматургічне значення тембру в оркестровій
партитурі. Першими серед французьких композиторів в цьому напрямку були
Даріус Мійо (балет «Створення світу»), Клод Дебюсі (Рапсодія для саксофона з
оркестром), Моріс Равель («Болеро» - партії саксофонів сопраніно, сопрано і
тенор), Артюр Онеггер (ораторія «Жанна Д’арк») та ін.
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Серед творів композиторів радянського періоду партію саксофона ввели до
балетних партитур Д. Шостакович («Золота доба»), А. Хачатурян («Ґаяне»). Соло
саксофона звучить в концерті для саксофона з оркестром О. Глазунова,
оркестровій сюїті «Симфонічні танці» С. Рахманінова , та сюїті «Поручик Кіже»
С. Прокоф'єва . У другій половині XX століття новому сприйняттю

звучання

саксофона сприяли видатні виконавці Дейв Коз, Джон Колтрейн, Кенні Джі,
Фаусто Папетті, Ерік Марієнталь та ін.

В Україні популяризував інструмент київський квартет саксофоністів на
чолі з заслуженим артистом України Юрієм Василевичем , створений у 1985 р.
Властивою на цей час є тенденція до мішаних виконавських складів за участю
саксофона ( гітари, віолончелі, камерного чи симфонічного оркестрів, органу).
Сучасний репертуар саксофоністів в жанрах класичної музики збагатили
представник українського авангарду 60-х років

Віталій Годзяцький, а також

Володимир Шумейко, Олександр Козаренко, Жанна і Левко Колодуби, Юрій
Іщенко.
Варто відзначити яскраве звучання партії саксофона в балеті Євгена
Станковича «Різдвяна ніч», аранжування Мирослава Скорика для Київського
квартету саксофоністів «Мелодії» ( з кінофільму «Високий перевал» реж. С.
Параджанов), виконаної за участю провідного французького саксофоніста Клода
Делянґла. Це ще одне свідчення інтернаціонального сприйняття інструменту в
сьогоденні музикантами різних країн та культур.
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Дмитрий Мищук. Исторические шаги саксофона – инструмента больших
возможностей. Научный руководитель – педагог-методист Беляева Татьяна Арсеньевна.
Хмельницкий музыкальный колледж имени В. И.Зарембы. Цель статьи выявить и обобщить
исторические, жанрово-стилистические и исполнительские аспекты в развитии саксофона,
как инструмента большого выразительно-технического потенцала. Практическая апробация
авторской аранжировки для квартета саксофонистов.
Ключевые слова: саксофон, жанрово - стилистическая палитра, исполнительские
аспекты, исторические шаги развития.
Dmitro Mischyuk. Historic steps of saxophone - the instrument of major opportunities.
Academic adviser - tutor and methodology adviser Belyaeva Tatiana Arsenevna. Zaremba College
of music, Khmelnitsky. The aim of this article is to identify and summarize historical, genre, style and
performance aspects of saxophone development as instrument with a great potential in terms of
technic and expression. Practical approbation of original arrangement for saxophone quartet.
Keywords: saxophone, palette of genre and style, performance aspects, historical steps in
development.
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